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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏ.ਐਮ.ਓ. (AMO) ਵਿਖ ੇਗਤੀ ਬ੍ਣਾਈ 

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ: ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਐਸੋਵਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਮਊਵਨਵਸਪਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਓਨਟੈਰੀਓ (Association of Municipalities of Ontario) 

(ਏ.ਐਮ.ਓ.) ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਵਮਵਨਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਵਸਹਤ ਸਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਿਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਮੁੁੱ ਵਦਆਂ ਨੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰਵਤਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੰੂ ਇੁੱ ਕਜੁਟ ਕੀਤਾ।  
 

“ਵਿੰਡਸਰ ਵਿਖੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬ੍ੇ ਦੇ ਵਧਆਨ ਵਿੁੱ ਚ ਵਲਆਂਦਾ। ਵਪਛਲੇ ਦੋ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 
ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਮੁੁੱ ਵਦਆਂ ਨੰੂ ਸੂਬ੍ਾਈ ਕੈਵਬ੍ਨੇਟ ਵਮਵਨਸਟਰਾਂ, ਪਾਰਵਲਆਮੈਂਟਰੀ ਅਵਸਸਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ 
ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੁੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ,” ਮੇਅਰ ਵਲੰਡਾ ਜੈਫਰੀ (Linda Jeffrey) ਨੇ ਵਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੁੱਗੇ ਵਕਹਾ, “ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਹਯੋਗ 
ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫਰਕ ਵਲਆਉਣ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਵਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੁੱਥਾ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬ੍ੂਤੀ 
ਵਮਲਦੀ ਹੈ।”  
 

ਵਸਟੀ ਦੇ ਪਰਵਤਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬ੍ੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਮੁੁੱ ਖ ਵਧਆਨ ਵਤੰਨ 
ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀ:  
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਯਨੂੀਿਰਵਸਟੀ ਦੀ ਮਜੌਦੂਗੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣੇਗਾ ਵਕ ਸਾਡ ੇਵਬ੍ਹਤਰੀਨ ਅਤ ੇਹਣੋਹਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆ ਂਕਲੋ ਇੁੱਥ ੇਘਰ ਦ ੇਨੇੜ ੇਹੀ ਉੱਚ 
ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।  
 

ਅਗਾਉਂ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (The Ministry of Advanced Education and Skills Development) 
ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਲਈ ਬ੍ੁਲਾਿਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਚਨਬ੍ੁੱਧ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਿਾਂ ਲਈ ਬ੍ੁਲਾਿਾ ਉਸ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸਦੇ 
ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੁੱ ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਲਈ ਸੂਬ੍ਾਈ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਿਾਸਤੇ ਸਫਲ ਭਾਈਿਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੁੱ ਚ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਿਚਨਬ੍ੁੱ ਧਤਾ ਦ ੇਨਾਲ, ਵਸਟੀ ਿਰਤਮਾਨ – ਅਤ ੇਭਵਿੁੱ ਖ – ਦ ੇਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਸਹਤ 
ਸਬੰ੍ਧੀ ਭਾਈਿਾਲੀਆ,ਂ ਸਵਥਤੀ ਅਤ ੇਫੰਵਡੰਗ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ (The Ministry of Health and Long-Term Care) ਵਿਲੀਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ 
ਵਸਸਟਮ (William Osler Health System) ਅਤੇ ਵਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰੰਤਰ ਭਾਈਿਾਲੀ ਦੇ ਮੌਵਕਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੁੱਖਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਵਬ੍ਹਤਰੀਨ ਵਕਸਮ ਿਾਲੀ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਮਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਿੀ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇ।  

 

ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੁੱ ਚ ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਚੁੱਲ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤ ੇਇਸ ਵਿੁੱ ਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆ ਂਹਣੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹ।ੈ  
 

ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (The Ministry of Municipal Affairs) ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ, ਵਮਉਵਨਵਸਪਲ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਤਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ (Region of Peel) ਵਿੁੱ ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ 



 

 

ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਏ. ਲੂ ਵਰਨਾਲਡੀ (PA Lou Rinaldi) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ 
ਕੀਤੀ। ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਲ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਵਚਤ ਪਰਵਤਵਨਧਤਾ ਵਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।  

 

ਵਸਟੀ ਆੁੱ ਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪਰਵਤਵਨਧੀ ਮੰਡਲ ਟੀਮ – ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਮੇਅਰ ਜੈਫਰੀ (Jeffrey) ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਗਰਾਂਟ ਵਗਬ੍ਸਨ (Grant Gibson), ਗੇਲ 
ਮਾਇਲਸ (Gael Miles), ਇਲੇਨ ਮੂਰ (Elaine Moore) ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਪਲੇਸ਼ੀ (Michael Palleschi) ਅਤੇ ਚੀਫ ਐਡਵਮਵਨਟਰੇਵਟਿ ਆੁੱ ਵਫਸਰ 
ਹੈਰੀ ਸ਼ਲੈਂਗ (Harry Schlange) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਨੇ ਵਸਟੀ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਡੀਆਂ ਪਵਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਜੋ ਵਕ ਭਵਿੁੱ ਖ ਲਈ ਵਤਆਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
ਦਾ ਵਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੁੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ, ਏ.ਐਮ.ਓ. ਵਿਖੇ ਸੂਬ੍ਾਈ ਵਮਵਨਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।  
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬ੍ਾਰ:ੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੁੱ ਚ ਨੌਿਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡਾ ਸ਼ਵਹਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਵਿਧ ਿੁੱਸੋਂ ਲਈ ਪਰਵਸੁੱ ਧ ਹੈ ਜੋ 89 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਬ੍ੋਲਣ ਿਾਲੇ 209 ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਨਸਲੀ ਵਪਛੋਕੜਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਨਿਾਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇੁੱਥੇ ਆਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਨੰੂ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੇਕਰੀਏਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਆਧੁਵਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਿੁੱ ਧ ਰਹੀਆ ਂਆਿਾਜਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਕ ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਵਮਲਦੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੁੱ ਚ ਖਵੋਲਿਆ ਵਗਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਸਵਿਕ ਹਸੋਵਪਟਲ, ਵਿਵਲਅਮ ਓਸਲਰ ਹੈਲਥ ਵਸਸਟਮ ਦਾ ਵਹੁੱ ਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੁੱ ਡੇ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.brampton.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ @CityBrampton ਨੰੂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ਮੀਡੀਆ ਸੰਪਰਕ 
ਨੈਟਲੀ ਸਟੋਗਵਡਲ (Natalie Stogdill) 

ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਵਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 
905.874.3654|natalie.stogdill@brampton.ca 

http://www.brampton.ca/
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